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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4الحج ) كتاب بلوغ المرام _

 باب صفة الحج ودخول مكة
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 
 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حتى  طلىع  ،-عليه الصالال  والسالالم-يعني النبي  :ثم اضطجع -رضي هللا تعالى عنه-يقول جابر 
قامتين ثم اضطجعيعني صلى المغرب والعشاء بأذان واح :الفجر  .د وا 

علياله -والمعالرو  عناله  ،وتالرك الالوتر ،فهم من ذلك بعضهم أناله تالرك صالال  الليال  :حت  طلع الفجر
ن هالذ  الليلالالة علالى وجاله الخصالالو  ال إفهالال  نقالول  ،ال سالفرا  وال حضالرا  لالم يتالرك الالالوتر  أنالاله -الصالال  والسالالم

 ا  ن جالابر إأو نقالول  ؟-لياله الصالال  والسالالمع- النبالي حتى الوتر الذي كالان يالمماله ،صال  فيها غير الفرائض
ال  -عليالاله الصالالال  والسالالالم- ن كونالاله المم النبالالي  ؛كمالالا أنالاله خفالالي عليالاله بعالالض ا شالالياء ،طلالالع علالالى ذلالالكمالالا أ

لكالن ال يعنالي أنهالا مالممالة  ،فالمالممة تعني طول المكث والبقالاء، هذاا يلمم م، الممه مالممة الظ يعني أنه 
عليالاله - ولعالال  النبالالي ،غيالالر  حتالالى فالالي هالالذ  الليلالالةي عليالاله بعالالض ا مالالور ممالالا ذكالالر  ولالالذا خفالال ،تامالالة مائالالة بالمائالالة
 .صلى وجابر نائمو استيقظ  -الصال  والسالم

وعالدم الالذكر ال يعنالي  ،الالوتر ال سالفرا  وال حضالرا  مالا تالرك  -عليه الصال  والسالالم-فالقاعد  أن النبي 
 .على وجود  بنصو  أخرى ما دل الدلي   ال سيما في ،عدم الوجود

 في أول وقتها بالأذان إقامالةيعني  :صل  الفجر حين تبين له الصبح ،لما طلع الفجر :فصل  الفجر
 كالمعتاد.

الحىرام فاسىتقب   رفأت  المشىع : جب  هناك يقال له قمح,الحرام رثم ركب القصواء حت  أت  المشع
 ،ن الوقو  عند هذا المشعرممع محمة الناس وكثرتهم ال يتمكن جميع الناس  نه  ؛وهل  فدعا وكبرالقبلة 

-كما فعال  النبالي  ،حتى يسفر جدا  وهل  وكبر ودعا   -ج  وعال-فلو وقف ك  إنسان في مكانه وذكر هللا 
ويالذكر  ،بعالد صالال  الصالبج يجلالس فالي مصالال  -عليه الصال  والسالم-وهذا ديدنه  ،-عليه الصال  والسالم

فلىم يى و واافىا   ،ن اسالتقب  القبلالة فالدعا وكبالر وهلال أمالا فالي هالذا المكالا ،حتالى تنتشالر الشالمس -ج  وعال-هللا 
مالن ممدلفالة حتالى مخالفالة للمشالركين الالذين كالانوا ال ينصالرفون  ؛فدفع اب  أن تطلع الشمس ،حت  أسفر جدا  
عليالالاله الصالالالال  -فخالالالالفهم النبالالالي  ،يالالالرغكالالالي مالالالا ن "؛أشالالالرب ثبيالالالر: "ن يقولالالالو فوينتظالالالرون طلوعهالالالا  ،تطلالالالع الشالالالمس

 .شمسفدفع قب  أن تطلع ال -والسالم
فمثال  أمالاكن  ، ن هالذا محال  عالذاب ؛أسرع من نحو رمية حجالر :فحرك اليل  حت  أت  بطن محسر 

بالالالد المعالالذبين إال بالالالاكين أو ولالالالذا جالالاء النهالالي عالالن دخالالالول  ،العالالذاب والغضالالب ال ينبغالالي البقالالالاء والمكالالث فيهالالا
 .يدل على ذلكبهذا وذكر بعض ما والصال  في مواضع الخسف والعذاب ترجم اإلمام البخاري  ،متباكين
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غير الطريق التي خالرج منهالا  الكبرى  :إلى الجمر التي تخرج  :فحرك اليل  ثم سلك الطريق الوسط 
 .تخرج على الجمر  الكبرى  ،من منى إلى عرفة

ولالالذا  ،وهالالي كالحالالد بالالين منالالى ومكالالة ،أتالالى الجمالالر  جمالالر  العقبالالة :حتىى  أتىى  الجمىىر  التىىش عةىىد الشىىجر 
مالن  ،محال  خالال  بالين أهال  العلالم ؟مالا يلالي مكالةمخالارج منالى  وي منالى أيعنالي هال  هالي فال ،يختلالف أهال  العلالم

وأه  القول اآلخر يقولون  ؟فكيف تحيا وهي خارج منى ى،ية منن رمي الجمر  تحإيقول أنها من منى يقول 
مالن ش المالانع أيالوالطالوا  يكالون خالارج البيالت و  ،الطالوا  تحيالة البيالت ،البيت وهو خالارج البيالتالطوا  تحية 
هالالي مالالن وعلالالى كالال  حالالال هالالي مالالن الحالالرم سالالواء كانالالت مالالن منالالى أو مالالن مكالالة  ه؟الشالاليء خارجالال أن يكالالون تحيالالة

 ا.وأنتم ترون الحدود قريبة جدا  منه ،الحرم
 :حت  أت  الجمر  التش عةد الشجر  فرماها بسبع حصيات يكبر مع ك  حصا  مث  حص  الخىف 

لما جمع له الحصالى  -ال  والسالمعليه الص-والنبي  ،مث  الحم  كبير الحم  ،مث  الباقال ،مث  البندب
وبعالالض النالالاس يرمالالي  ،((إيالاكم والغلالالو فانمالالا أهلالالك مالن كالالان قالالبلكم الغلالو ،بمثال  هالالذا فالالارموا)): بيالالد  وقالالال هرفعال

 .غلو الذي جاء النهي عنهوك  هذا من ال ،بالحجار  الكبير  وبعضهم بقطع الحديد وبعضهم بالنعال
وقالالد جالالاء النهالالي عالالن  ،ن ا صالالابع صالالغيريرمالالى بالاله بالالي حصالالى الخالالذ  الالالذي :مثىى  حصىى  الخىىف 

ن كان منهيا  عنهوليس فيها إقرار لجوام  لكنه مث  ما هو معرو  عندهم  ،الخذ   .ويتداولونه بالخذ  وا 
عليالاله الصالالال  - :ثىىم اةصىىر  الىى  المةحىىر فةحىىر ،رمالالى مالالن بطالالن الالالوادي :مىى  مىىن بطىىن الىىواد ر 
مالالن الالاليمن  -تعالالالى عنالالهرضالالي هللا -اء بهالالا علالالي والتالالي جالال ،نحالالر البالالدن التالالي جالالاء بهالالا مالالن المدينالالة -والسالالالم
 .ه البقرئوذبج عن نسا -رضي هللا تعالى عنه-وترك الباقي لعلي  ،الشريفة ثالثا  وستينبيد   فةحر

أن رمالى ونحالر يعنالي بعالد  :فأفىا  الى  البيىت -صىل  هللا عليىه وسىلم-فةحر ثم ركب رسىوو هللا 
ركالن الحالج والالذي ال يصالج إال -هو طالوا  الالركن  ،ضةوحلق شعر  أفاض إلى البيت فطا  به طوا  اإلفا

 .-به
وهالو -وجاء من حديث ابن عمر  ،بعد أن طا  طوا  اإلفاضة صلى الظهر :فصل  بمكة الظهر

-ولعلالاله  ،وهنالالا يقالالول صالاللى بمكالالة الظهالالر ،صالاللى الظهالالر بمنالالى -صالاللى هللا عليالاله وسالاللم-أن النبالالي  -صالالحيج
والحالديث علالى طولاله محال   ،أصالحابه لمالا رجالع إلاليهم بمنالىصالالها بمكالة ثالم أعادهالا ب -عليه الصال  والسالم

رحماله هللا -وللشيخ ا لباني  ،ومنهم من جمع طرقه ورواياته ،نهم من تكلم على فقههم ،من أه  العلمعناية 
-ذكالالر فيالاله هالالذا الحالالديث برواياتالاله فأجالالاد وأحسالالن  -عليالاله الصالالال  والسالالالم-كتالالاب اسالالمه حجالالة النبالالي  -تعالالالى

تكلالالم علالالى فوائالالد  واسالالتنب  منالاله مالالا يميالالد علالالى مائالالة ن المنالالذر صالالنف فيالاله جالالمءا  كبيالالرا  وابالال ،-رحمالالة هللا عليالاله
 ن ظالر  الالدور  مالا يسالمج لةفاضالة  ؛وأجملنالا الكالالم فياله ،ذكالروبعضهم ضالعف هالذا العالدد  ،وخمسين فائد 

 -صالال  والسالالمالعلياله -وهناك أربعة أشرطة متداولة ومعروفة فالي شالرح حالديث جالابر فالي صالفة حالج النبالي 
 ن أراد  رجع إليها.م
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صىل  هللا عليىه -أن الةبىش  -رضش هللا عةه-وعن خ يمة بن ثابت  :بن حجراااو اإلمام الحافظ 
واسىتعاف برحمتىه مىن الةىار((  ،كان افا فرغ من تلبيته فىش حىج أو عمىر  سىأو هللا رضىواةه والجةىة -وسلم

 .[رواه الشافعش بإسةاد ضعيف]
عليىىه -أن الةبىش  -رضىىش هللا تعىال  عةىىه-بىن ثابىت  يمىىةعىن خ  هالذا الحالديث الالذي ذكالالر  الحالافظ 

لفالرام مالن التلبيالة وا ،التلبيالة كلهالايعنالي فالرم مالن  : كان افا فرغ من تلبيته فش حىج أو عمىر  -الصل  والسلم
واستعاذ سأل هللا رضوانه والجنة، إذا فرم منها  ،إنما يكون برؤية البيت أو باالستالم أو بمباشر  رمي الجمر 

 ناله مالن روايالة أبالي واقالد صالالج بالن محمالد  ؛ضالعيف ،ال يثبت بمثله حكالموالخبر ضعيف  ،من الناربرحمته 
 وهو ضعيف عند أه  العلم. ،بن أبي مائد 

ةحرت هاهةا ومةى   )): -صل  هللا عليه وسلم-ااو رسوو هللا  :ااو -رضش هللا عةه-وعن جابر 
ووافىت هاهةىا وجمىع كلهىا مواىف((  ،ا مواىفووافىت هاهةىا وعرفىة كلهى ،فاةحروا فش رحالكم ،كلها مةحر

 .[رواه مسلم]
قال رسالول هللا  :قال -عليه الصال  والسالم-في صفة حج النبي هذا جمء من حديث جابر الطوي  

عليالالاله الصالالالال  -مالالالن شالالالفقته  ،وهالالالذا مالالالن التوسالالالعة علالالالى النالالالاس))نحالالالرت هاهنالالالا((: : -صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم-
لتحالالرى النالالاس النحالالر فالالي  -عليالاله الصالالال  والسالالالم-مثالال  هالالذا الكالالالم ولالالو لالالم يقالال   ،ورحمتالاله بأمتالاله -والسالالالم
ولالو لالم يقال  مثال  هالذا الكالالم  ،النالاسوهالو ال يسالتوعب  -صلى هللا عليه وساللم-الذي ينحر فيه النبي المكان 

والمكالان إن  ،سالواء كالان بعرفالة أو بجمالع -عليه الصال  والسالم-لتحرى الناس المكان الذي وقف فيه النبي 
أن قال مث   -عليه الصال  والسالم-لكن من شفقته  ،قد يقتتلون عليه ،فهو ال يستوعبهس المكان قصدوا نف

 .يعني مكان للنحر ((نحرت هاهنا ومنى  كلها منحر))، هذا
وهالذا مالن  ،رحلاله فالي مكاناله الالذي أقالام فياله بمنالىك  إنسان ينحر هديه فالي  ))فاةحروا فش رحالكم((:

ع مث  هذا ويجبر الناس على النحر في مكان معين ال شك أن الداعي إلياله وكونه يمن ،التوسعة على الناس
اإلنسالالان مالالا يجالالد مكالالان  ، نالاله مالالع كثالالر  النالالاس وامدحالالامهم ال شالالك أن النالالاس يتالالأذون بهالالذا ؛مراعالالا  المصالاللحة

فمالالع  ،ينبعالالث منهالالا روائالالج فالالي اليالالوم الثالالاني والثالالالثو  ،والالالدم يسالالي  والمخلفالالات وأمالالوريجلالالس فيالاله فكيالالف ينحالالر 
 ن المنظالالور  ؛بالأس فيالهوال  ،ون علالى هالالذ  ا عمالال تحديالد أمالاكن للنحالالرمولالالذا رأى القالائثالر  ال يتسالن هالذا الك

 .فيه إلى المصلحة
 ،إلالالالى الصالالالخراتأن بطالالالن دابتالالاله  -رضالالالي هللا تعالالالالى عنالالاله-كمالالالا وصالالالف جالالالابر  ((:ووافىىىت هاهةىىىا))

 .-عليه الصال  والسالم-ومستقب  القبلة 
وقالف اإلنسالان فالي مكالان ال فالاذا  ،ومعالرو  أن الحالج عرفالة ،دهابحدو  نعم، (:(وعرفة كلها مواف))

عالن وليرفع  ،فعليه أن يتأكد أنه داخ  حدود عرفة ،يعرض حجه للخطر والبطالنهذا ف ،يجمم بأنه في عرفة
 ،((وارفعالوا عالن بطالن عرنالة)): قولالهولالذا جالاء  ،فال يجالميء الوقالو  فياله عنالد جمالاهير أهال  العلالم ؛بطن عرنة

ن كان هناك قو  ولالو لالم يكالن  ،أنه من عرفالة والوقالو  فياله يجالم  مالع التحالريم فهالو مالن عرفالةل لةمام مالك وا 
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لكن  ، نها ليست من عرفة ؛ال تقفوا في ممدلفة وال تقفوا بمنى :ما قال ،من عرفة ما احتيج إلى اإلشار  إليه
 .عامة أه  العلم على أن بطن عرنة ليس من عرفة ،المرجج هو قول الجمهور

كلهىىىا )) ، نالالاله يجتمالالالع فيالالاله النالالالاس ؛وهالالالو اسالالالم لهالالالا :((جمىىىع))و  ،بممدلفالالالة يعنالالالي ((:اهةىىىاهووافىىىت ))
ال  سلكالالن عرفالالة الحمالال ،كلهالالم يجتمعالالون بممدلفالالةوقالالريش وغيالالرهم  سالحمالال ،جمالالع يجتمالالع فيالاله النالالاس :((اىىفمو 

 .يخرجون إلى عرفة
ركالن مالن والوقالو  بعرفالة  ،كلهالا موقالف مالن أولهالا إلالى  خرهالا هالي داخال  الحالدودالمقصود أن ممدلفة 
وأمالالا الوقالالو  بممدلفالالة والمبيالالت بهالالا فهالالو  ،والحالالج عرفالالة كمالالا جالالاء فالالي الحالالديث ،أركالالان الحالالج ال يصالالج إال بالاله
الالل ،للسالالقا  والرعالالا  -عليالاله الصالالال  والسالالالم-ولالالذا رخالال  النبالالي  ،واجالالب مالالن واجبالالات الحالالج ا اسالالتأذنو  رخالال  م 

 ؛مرخال  لهال لمالا -يقول بعض أه  العلم كما-ولو كان ركنا   ،ولو لم يكن واجبا  لما احتاجوا إلى اإلذن ،لهم
فالدل  ،الوقالو  بعرفالةعالن ال يمكالن أن يالرخ  لشالخ   ،ذي ال يتم إال بالهالشيء ا قوى الب  ن الركن جان

 .همكما يقول بعض بمستخب مسيول ،بركنليس و  ،على أن المبيت بممدلفة واجب من واجبات الحج
وسىىلم لمىىا جىىاء الىى  مكىىة دخلهىىا مىىن أن الةبىىش صىىل  هللا عليىىه  -رضىىش هللا عةهىىا-وعىىن عاةشىىة 

 .[متفق عليه] .أعلها وخرج من أسفلها
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 ،عام الفتج :لما جاء ال  مكة -عليه الصل  والسلم-أن الةبش  -عةهارضش هللا -ن عاةشة وع

الال: وخىىرج مىىن أسىىفلها ،مالالن أعالهالالا -بالالفتج والمالالد- ءمالالن ثنيالالة يقالالال لهالالا كالالدا :دخلهىىا مىىن أعلهىىا -دى مالالن ك 
 .ي  د  يقال له تصغير ك  هناك مح  ثالث  -بالضم والقصر

علياله الصالال  - هالذا مالا فعلاله النبالي ،أن الالدخول إلالى مكالة مالن أعالهالا والخالروج مالن أسالفلهاالمقصود 
علياله -هالو ا يسالر لاله ه و  ناله هالو طريقال ؛ب أو ليس بمقصالودوه  هذا ا مر مقصود شرعا  فيستح -والسالم

 ؟ -الصال  والسالم
لالالو صالالالار  ،بينمالالا الخالالالروج مالالن أسالالفلها أيسالالالر ،هالالذا سالالاله و دخول مالالن ا علالالالى يتطلالالب النالالالمول إليهالالا الالال

فمالن رأى إلالى هالذ   ،ويجور عن طريقه ،لتطلب ما يشق عليهالعكس لو دخ  من ا سف  وخرج من ا على 
خول مالالن مالالن يقالالول أن الالالدومالالنهم  ،فالحالالاج يفعالال  ا رفالالق بالاله ،هالالذا حصالال  اتفاقالالا  المسالالألة مالالن هالالذ  الحيثيالالة قالالال 

ويقالول الحنابلالة وغيالرهم يسالتحب  ،وبعضهم يسالتحب هالذا ،البيت أعالها يقتضي أن يدخ  إلى البيت مستقبال  
ومالنهم  ،-عليه الصالال  والسالالم-يعني كما فع  النبي  ،والمسجد من باب بني شيبة ،دخول مكة من أعالها

 .من يقول يفع  ا رفق وال يترتب عليه شيء
 ،ولالالذا يقولالالون افالالتج وادخالال  ،بالالالفتج والخالالروج مالالن كالالدى بالضالالم اءة كالالدالالالدخول مالالن ا علالالى مالالن ثنيالال

لضالالب  بعالالض الكلمالالات التالالي تحتالالاج إلالالى ضالالب  ، ومثالال  هالالذا الكالالالم يوردونالاله لضالالب  الكلمالالات ،واضالالمم واخالالرج
لكالن إذا  ،ومالع تناقال  الالروا  يحصال  فياله التصالحيف ،الشك  يعتريه مالا يعتريالهالضب  ب  ن ؛تضب  بمث  هذا
يقالالول  ،افالالتج وادخالال  واضالالمم واخالالرج ،غيالالر بطت الكلمالالة مالالا تحتالالاج إلالالى شالالك  وال انضالال خالالال قيالال  مثالال  هالالذا 
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 ؛وال أبالدا   حالمام وال خالمامخالال  مالا فياله أحالد بيقالول  ،أو حالرام بالن عثمالان بلفالظ ضالد الحالالل ،عثمان بن حرام
التصحيف والتحريف ما يتطالرب  ،خال  انضبطت ولهم تصرفات في ضب  الكلمات تدل على عنايتهم بها

جمالع مالن أهال  ولالذا يالرى  ،فعلالى طالالب العلالم أن يعنالى بالضالب  يتبعاله المعنالى، اللفظ يتطرب إلى المعنالىإلى 
يعنالالي تكالالون هالالذ  الكلمالالة  ،وعدمالاله أمالالور نسالالبية ن التبالالين  ؛وكالال  حالالر  يضالالب  ،العلالالم أن كالال  كلمالالة تضالالب 

أهال  التحقيالق لكالن ا كثالر مالن  ،ها على غير هذاؤ لكن يأتي من يقر  ،بدون إشكال ها قالؤ عندك تقر واضحة 
 وبقية الكلمات ما تحتاج إلى ضب . ،   المشك  ك  ش  أنه إنما ي  لى ع

حتىى  يصىىبح  ،أةىىه كىىان د يقىىدم مكىىة اد بىىات بىىف  طىىو   -رضىىش هللا عةهمىىا-وعىىن ابىىن عمىىر 
 .[متفق عليه] .ويفكر فلك عن الةبش صل  هللا عليه وسلم ،ويغتس 

ويالرد  ،يقالدم إليهالا ال :د يقىدم مكىة ر،عمال ابالن :اةىه كىان -رضش هللا تعال  عةهما-وعن ابن عمر 
 :فالي المناسالك عنالد المتالأخرين يقولالون  ،ذي طالوى مكالان معالرو  مالن أحيالاء مكالة :اد بات بف  طىو   ،عليها

 .هو المكان المعرو  اآلن بالماهر
لكن الوسائ  بعض الناس الطرب كانت وما مالت طويلة،  :اد بات بف  طو  حت  يصبح ويغتس 

لكالن لطالالول  ،غتسالال يالذهب إلالى مكالة ويالؤدي النسالك ويرجالع إلالى بلالد لصالبج وااللذا االنتظالار بهالذا المبيالت وهال
تحضالر الالدرس بعالد العشالاء وتالروح اآلن بامكانالك  ،ومشقة االنتقال بين البلدان يحتالاجون لمثال  هالذاالمسافات 

 .فيها ابن عمرفي الفتر  التي بات  ةوتؤدي النسك وترجع بك  راحإلى مكة وتصلي الصبج هناك 
يتصالالور هالالذا فالالي وبعالالض النالالاس  ،الحليفالالة خمسالالة أوقالالات يصالاللى بالالذ -عليالاله الصالالال  والسالالالم-النبالالي 

الخمسالة بامكاناله  ،يعيشون فيه اآلن ممن السرعة والعجلة وممن يسمونه ممن االتصاالت والتقارب ممن الذي
علياله - ن وجالود   ؛لكن هناك فوائد تترتب على مث  هالذا التريالث وهالذا التالأني ،ا وقات يؤدي النسك ويرجع

عليه - عوأفعاله شر  ،القدو  وا سو  هنا وهناكهو  ،الحليفة مث  وجود  في المدينة يفي ذ -الصال  والسالم
أن يرجع ويأخذ أو يوصي أو المدينة بامكانه نسي حاجة ضرورية في يمكن بعض الناس  -الصال  والسالم
يعنالي هالم مسالتعجلون علالى أي شاليء  ،مالا لهالا مبالرر فهذ  العجلة التالي توجالد اآلن بالين النالاس ،يفع  ما يشاء
 ؟على أيش

تالي ال ةأن العجلاللكالن يبقالى  ،ومه وراحتهنويمنع اإلنسان اء في السفر وأنه قطعة من العذاب، جنعم 
يحتاج إلى راحة ويعرض نفسه للخطر ويقول ال  ،بعض الناس يحتاج إلى راحة وال يرتاح !!يستعملها الناس

نالالاس علالالى هالالذا وتربالالوا بحيالالث لالالو وجالالد أدنالالى عالالائق لهالالم ضالالاقت علالاليهم الالالدنيا بمالالا ممالالن السالالرعة حتالالى تالالوطن ال
وجالد أماماله  -اليمين مالا يحتالاج إلالى انتظالار أنوا ص  -من الناس إذا أراد أن يلف يمين  ا  تجد كثير  ،رحبت

أعمالر  ،والسبب هو هذ  السرعة المتالحقة التي تربى الناس عليها ،قامتالقيامة  كأن سيار  ضاقت به الدنيا
ذا ركالب الساليار   ،لكالن النالاس تربالوا علالى هالذا  وسبج بهذ  المالد  وال يفوتالك شاليئا ،وقتك بطاعة هللا واذكر هللا وا 

وهللا ، إلالالالى المكالالان الالالالذي يريالالد ال شالالاليءثالالالم إذا وصالال  شالاليئا  مالالالن هالالذا، كالالأن وراء  سالالالبع أو عالالدو أو حريالالالق أو 
يؤدي العبالاد  براحالة وطمأنينالة بعالد أن  ،ملحوب عليهاوالدنيا المستعان يبيت بذي طوى حتى يصبج ويغتس  
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ويجع  الطريالق أيالام اإلنسان يضيع وقته بنوم وروحات وجيات ليس معنى هذا أن  ،أخذ ما يكفيه من الراحة
تشالبه عجلالة المجالانين وال أيضالا  تريالث ال عجلالة  ،المسالألة تحتالاج إلالى توسال  ؛ال هالذا وال ذاك ؟من أج  أيالش

 ا،ن هالالالذا أن اإلنسالالالان يلالالالمم الهالالالدوء والطمأنينالالالة والرفالالالق فالالالي أمالالالور  كلهالالالأقصالالالد مالالال ،يضالالاليع ا وقالالالات بالالالدون فائالالالد 
 .يصبج ويغتس  ا،ويتوس  أيضا  في أمور  كله

علياله الصالال  -يعنالي مالن فعلاله ويرفعاله إلالى النبالي  :-عليه الصىل  والسىلم-ويفكر فلك عن الةبش 
 .معه إلى راحة فيستحب فع  مث  هذا ال سيما إذا كان تعقب هذا السفر تعب يحتاج -والسالم

لكالالن المسالالألة مسالالألة  ،مالالنهم مالالن يالالرى أنالاله ال يالالدخ  مكالالة بالليالال  حتالالى يصالالبج أخالالذا  مالالن هالالذا الحالالديث
 دخ  مكة من الجعرانة ليال .  -عليه الصال  والسالم- ن النبي  ؛وعدمهاحاجة إلى الراحة 

الحىاكم  رواه ] ،ويسىجد عليىهأةىه كىان يقبى  الحجىر ا سىود  -رضىش هللا عةهمىا-وعن ابىن عبىاس 
 .[مرفوعا  والبيهقش مواوفا  

عليالاله وأن الحجالالر وجالالاء الحالالث  -عليالاله الصالالال  والسالالالم-أمالالا بالنسالالبة للتقبيالال  فهالالو ثابالالت عالالن النبالالي 
هال  هالو موقالو  علالى ابالن ، وهذا الحديث اختلفوا في رفعاله ووقفاله ،المقصود أن له فضائ  ،ا سود يمين هللا
 والوقف هو المتيقن. -الصال  والسالمعليه -أو هو مرفوع إلى النبي  ،عباس من فعله
أن يرملىىوا ثلثىىة أشىىوا   -صىىل  هللا عليىىه وسىىلم-أمىىرهم الةبىىش : "اىىاو -رضىىش هللا عةىىه-وعةىىه 
 .[متفق عليه] "ما بين الركةين ا  ويمشوا أربع
 ،أمالرهم :-عليىه الصىل  والسىلم-ااو أمىرهم الةبىش  ،-رضي هللا عنهمالا-يعني ابن عباس  :وعةه
 .فا مر هنا أمر ندب ،والرم  عند عامة أه  العلم مستحب ،مر الوجوبوا ص  في ا 

وأن يمشالوا مالا بالين  ،وأن يمشوا ا ربعالة الباقيالة ،معنى أنهم يهرولون في ا شواط الثالثةب :أن يرملوا
عرفنالا ، و ال يالرونهم إذا مشالوا بالين الالركنين ، ن المشالركين ممالا يلالي الحجالر ؛وهذا في عمالر  القضالاء ،الركنين

والعلالة التالي مالن أجلهالا شالرع الرمال   ،في حجة الوداع استوعب من الركن إلالى الالركن الشالوط كامال  بالرمال  نهأ
 ع الخو  وأمن الناس واستمر الحكم.خو  ثم ارتفكعلة القصر سببها الوبقي الحكم  ،ارتفعت

 ،بعالا  حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان إذا طا  بالبيت الطوا  ا ول خب ثالثالا  ومشالى أر 
فالي الحالج أو العمالر  أول مالا يقالدم فاناله يسالعى إذا طالا   -صاللى هللا علياله وساللم-وفي روايالة رأيالت رسالول هللا 

 .متفق عليه "ويمشي أربعةثالثة أطوا  بالبيت 
عالدم وجالود حالديث ابالن عمالر فالي ا صال  فالي لكالن الالذي يالرجج  ،يعني هو بمعنى حالديث ابالن عبالاس

وعن ابن عباس ما قال  :يعني لو كان حديث ابن عمر ثابت لقال ،هوعن :البلوم قوله في الحديث الذي يليه
ال اقتضى قوله وعنه  ،وعنه فهذ  قرينة على  ،الذي بعد  ابن عباس في عمر وهو يريد حديث ابن أي عنوا 

يعنالالي وجالالد فالالي بعضالالها دون بعالالض لكالالن يبقالالى أنالاله مالالرد  ،أن حالالديث ابالالن عمالالر ال يوجالالد فالالي النسالالخ ا صالاللية
مالا يالدل علالى أن حالديث ابالن عمالر نعالم  ،الذي هو راوي حالديث الالذي قبال  الالذي قبلاله الضمير إلى ابن عباس

ال لصرح بذكر ابن عباس ،موجود هو  .وعنه ل في الحديث الذي يليهوقا ،وا 
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وجالالد هالالذا الحالالديث لكالالان لالالو  ،انظالر فالالي الكتالالاب الحالالديث الالالذي يليالاله وعنالاله مقتضالالا  أنالاله عالالن ابالالن عمالالر
أن يقالالالول وعنالالاله ويريالالالد ابالالالن عبالالالاس راوي ذا الحالالالديث يصالالالج لكالالالن مالالالع عالالالدم هالالال ،المقتضالالالى أن يكالالالون ابالالالن عمالالالر

 .الحديث الذي قبله
أنالاله كالالان إذا  -رضالالي هللا عنهمالالا-حالالديث ابالالن عمالالر فالالي الصالالحيحين وغيرهمالالا يقالالول علالالى كالال  حالالال 

فاناله يخالب  -سالواء كالان طالوا  عمالر  أو طالوا  قالدوم-يعني أول ما يقالدم مكالة  ،بالبيت الطوا  ا ولطا  
صاللى -رأيالت رسالول هللا وفالي روايالة  ثالثة أشواط ويمشي أربعة، الثا  ويمشي أربعةيرم  يهرول يسرع ثثالثا  

ويمشالالي أ أو العمالالر  أول مالالا يقالالدم فانالاله يسالالعى ثالثالالة أشالالواط فالالي البيالالت إذا طالالا  فالالي الحالالج  -هللا عليالاله وسالاللم
 يغني عنه الحديث الذي قبله ولذا ال يوجد في كثير من النسخ.وهذا الحديث  ،ربعة

يسىتلم مىن البيىت  يىر  -صىل  هللا عليىه وسىلم-لىم أر رسىوو هللا : "ااو -عةهرضش هللا -وعةه 
 .[رواه مسلم] "الركةين اليماةيين
 عالالاد  ،وذكرنالالا أنالاله لالالو كالالان حالالديث ابالالن عمالالر موجالالود لمالالا قالالال وعنالاله ،يعنالالي عالالن ابالالن عبالالاس :وعةىىه

ال القتضى أن يكون هذا الحديث عن ابن عمر ،قال وعن ابن عباس ،صرح  .مذكور نه أقرب  ؛وا 
يسىتلم مىن البيىت  يىر  -صىل  هللا عليىه وسىلم-رسىوو هللا  لىم أر   :اىاو -رضش هللا عةىه-وعةه 

فالان  ؛بخالال  الالركنين اآلخالرين -علياله السالالم-نان الباقيان علالى قواعالد إبالراهيم هما الركو  :الركةين اليماةيين
 ،ء مالالن البيالالت دون قواعالالد إبالالراهيمقواعالالد وبقالالي جالالم القريشالالا  لمالالا بنالالوا البيالالت قصالالرت بهالالم النفقالالة فقصالالروا بالاله دون 

-عليه الصال  والسالم-ولذا قال النبي  ،الحجر ستة أذرع تقريبا  من البيت لكن قصرت بهم النفقةبمعرو  
عليه الصالال  -هذ  أمنيته وأعدته على قواعد إبراهيم(( عهد بجاهلية لنقضت البيت  و))لوال أن قومك حديث :

ولالالذا ينبغالالالي أن ودخالالول الشالالالك إلالالى بعضالالالهم،  واضالالطرابهمى النالالالاس ومنعالاله مالالالن ذلالالك التشالالالويش علالال -والسالالالم
فاذا خشيت المفسد  يترك ا مالر  ،وأي بيت أعظم من بيت هللا ،إذا خيفت المفسد يجتنب مث  هذا التصر  

ويقالالال لهمالالالا اليمانيالالالان مالالالن بالالالاب  ،يسالالالتلم الالالركن اليمالالالاني والالالالركن الالالالذي يليالاله الالالالذي فيالالاله الحجالالالر .علالالى مالالالا كالالالان
عليه -لكن االقتداء به  ،يستلم ا ركان ا ربعة ويدعي أنه ال يهجر شيئا  من أركان البيت وبعضهم ،التغليب

اسالتالم الالركن الالذي فياله الحجالر تقبيال  أمالا  ،هالو ا صال  فيبقالى أن االسالتالم لهالذين الالركنين -الصال  والسالالم
كوناله  ؛كن أكثالر مالن مميالةوفالي هالذا الالر  ،الحجر واستالمه واإلشالار  إلياله والتكبيالر عنالد محاذاتاله هالذا كلاله ثابالت

الالالركن الالالذي قبلالاله هالالو علالالى قواعالالد إبالالراهيم ولالالذا مالالن تمكالالن أن يسالالتلمه  ،حجالالرالعلالالى قواعالالد إبالالراهيم وكونالاله فيالاله 
ال ال يفعالال  غيالالر ذلالالك ،اسالتلمه لكالالن إذا أمكالالن  ، نالاله لالم يثبالالت فالالي حقالاله إشالالار  وال تكبيالالر ؛ال يشالالير وال يكبالالر ،وا 

ولذا ال تستلم فليست على قواعد إبراهيم أما ا ركان الباقية  ،مهاستل -عليه الصال  والسالم-استالمه فالنبي 
يالاء كيالا الكرسالي  وا صال  فالي يالاء النسالب أنهالا مشالدد : ،الالركنين اليمالانيين بتخفيالف اليالاءوال يشار إليها غير 

ن ا لالف قامالت   ؛وينصالون علالى أناله ال بالد مالن التخفيالف ،ميدت للنسب، يعني مشالدد  واليالاء هنالا يالاء نسالب
ال عبالالار  عالالن حالالرفين و مشالالدد الحالالر  إحالالدى اليالالائين، المقالالام   ،لالالو قلالالت اليمنالالي أو اليمنيالالين ال بالالد مالالن التشالالديدا 
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تقالول ابالن تيمي الة النسب مشالدد   ا لف هذ  المميد  قامت مقام الياء التي حذفت مع التخفيف، ا ص  أن ياء
ال ابن تيمية  ؟ تيمي ة ياء نسب.وا 

فالال  ،ركنين فالال يسالتلم بقيالة ا ركالان ومالن بالاب أولالى غيرهمالافكونه ال يستلم من البيت غيالر هالذين الال
البالالدع المحدثالالة بالال  مالالن وسالالائ  الشالالرك كالال  هالالذ  مالالن  ،وال شالاليء عمالالوديمسالالج مقالالام وال يمسالالج بالالاب وال يمسالالج 

 .-ج  وعال-وادعاء النفع من غير هللا 
 ،مالا ينفالع ،امرأ  تقب  وتتمسج بالمقام يقال لها هذا شبك حديد يعني جيء به من المصنع جديالد بعالد

التقول عندكم ما ينفع   .هللا السالمة والعافية لهذا هو ردها نسأ ،عندنا ينفع وا 
في تحقيق للتوحيد بسبب الدعو  المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبالد ونحن نعيش وهلل الحمد 

ال أهالال  هالالذ  الالالبالد وغيالالرهم كلهالالم دخلهالالم مالالا دخالال  لكالالن التجديالالد الالالذ -رحمالاله هللا-الوهالالاب  ي قالالام بالاله اإلمالالام وا 
أن يالديم هالذ  النعمالة التالي هالي السالبب  -ج  وعال-ما ملنا نتفيأ ظالله ونرجو هللا  -رحمة هللا عليه-المجدد 

ْم أ ْمة ا {} ،الحقيقي لألمن ْوفِّهِّ ل ةَُّهم م ِّن ب ْعدِّ خ  ل ُيب د ِّ ْية ا}لماذا؟  و  ْعُبُدوة ةِّش د  ُيْشرُِّكون  بِّش ش   [.( سور  النالالور55]) {ي 
ويأتي الوافالدون إلالى هالذ  الالبالد ببالدعهم وشالركهم أحيانالا   ،السبب الحقيقي الختالل ا من شرك هوفال

أعظالم   ناله ؛أيضالا  بيالنهم وبالين شالركهمالمأمول أن تكثف الجهود لالنفعهم ودعالوتهم والحيلولالة ، و الشرك ا كبر
نكار  من أوجب الواجبالاتالمنكرات  ولالذا أرد  الحالافظ هالذا الحالديث  ، نعالم،فالال يسالتلم غيالر هالذين الالركنين ،وا 

 بعد أن قب  الحجر. -رضي هللا تعالى عنه-في االستالم قول عمر 
 .............طالب:

 .وعن ابن عباس والشارح ن  على هذاال هو من رواية ابن عباس 
 طالب: .........

مالالن  المقصالالود أنالاله جالالاء يعنالالي، بالالنفس اللفالالظ مالالا هالالولكالالن  ،هالالو مالالروي عالالن ابالالن عمالالر هالالذا اللفالالظيالالن؟ و 
لكالالن قولالاله وعناله والشالالارح نالال  علالالى أنالاله ابالالن عبالالاس يالالدل علالالى أن حالديث ابالالن عمالالر ومالالن حالالديث ابالالن عبالالاس 

 حديث ابن عمر ترى ال حاجة إليه مايد. ،أيضا  حديث ابن عمر 
 ،اةش أعلم أةك حجر د تضر ود تةفع: "أةه اب  الحجر ا سود وااو -رضش هللا عةه-وعن عمر 

 .[متفق عليه] "يقبلك ما ابلتك -ل  هللا عليه وسلمص-ولود أةش رأيت رسوو هللا 
 لالئال يالرد علالى بعالض القلالوب أن ؛مناسب جدا  أن يرد  الكالم السابق وا حاديث السابقة بمثال  هالذا

ناله ينفالع ولالوال أناله ينفالع إفالنصو  الصالحيحة الصالريحة قالد يقالول قائال   به للعناية به واالحتفاء ،الحجر ينفع
 :بعد أن قب  الحجر -رضي هللا تعالى عنه-أردفه بقول عمر وال،  حهما أمرنا بتقبيله وال مس

ولىود أةىش ، ال غيالر  -جال  وعالال-فالنالافع والضالار هالو هللا  :اةش  علىم أةىك حجىر د تضىر ود تةفىع
عليالاله الصالالال  -هالالذا اقتالالداء وائتسالالاء بالالالنبي  :يقبلىىك مىىا ابلتىىك -صىىل  هللا عليىىه وسىىلم-رأيىىت رسىىوو هللا 

وهالذا  ،ال بالد مالن العنايالة باله والتنبياله علياله -جال  وعالال-لكالن حالق هللا  ،ر شرعية يقتدى بهاهذ  أمو  -والسالم
 .الموصلة للشركهتمامه بحماية التوحيد وسد  الذرائع وا  -رضي هللا تعالى عنه-من احتياطه 
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يالا  ىبلال: "قال عمر هذا الكالم قال فيمالا يروياله ا مرقاليأنه لما  -رضي هللا عنه-يذكرون عن علي 
رضالالي هللا -علالالي وال يمكالالن أن يقالالول  ،وهالالذا ال يصالالج وال يثبالالت عالالن علالالي "ر المالالؤمنين هالالو يضالالر وينفالالعأميالال
يمكن أن يقول  -ج  وعال-وما سجد لغير هللا الذي نشأ على التوحيد  ؛اإلمام الموحد مث  هذا الكالم -عنه
مالالن ا حجالالار  -جالال  وعالالال-عبالالاد  غيالالر هللا بالال  هالالذا مالالن وضالالع مالالن أشالالربوا  ،يضالالر وينفالالع لالاليس بصالالحيج ىبلالال

هالالالذا أمالالالر معلالالالوم مالالالن الالالالدين  "نفالالالعتضالالالر وال تال " :كمالالالا قالالالال أميالالالر المالالالؤمنين وهالالالو فالالالي الصالالالحيحين ،وغيرهالالالا
نفالع أحالد لالم يالرد هللا لولو أن ا مة اجتمعالت  ،ال أحد يضر -ج  وعال-بالضرور  أن النافع والضار هو هللا 

ا ضالالالرو  كمالالالا جالالالاء فالالالي الحالالالديث وبالمقابالالال  لالالالو اجتمعالالالوا علالالالى ضالالالر  مالالال ،مالالالا نفعالالالو  بشالالاليءنفعالالاله  -جالالال  وعالالالال-
 القدسي.

يطو  بالبيت  -صل  هللا عليه وسلم-رأيت رسوو هللا : "ااو -رضش هللا عةه-وعن أبش الطفي  
 .[رواه مسلم] "ويستلم الركن بمحجن معه ويقب  المحجن

 متى مات؟ ..اسمه عامر بن واثلة  خر الصحابة موتا  على اإلطالب: وعن أبش الطفي يقول 
ا مالن نفالس منفوسالة ))مال: -علياله الصالال  والسالالم-مائالة سالنة مالن قولاله علالى رأس  ،ومائةسنة عشر 
ومنهم من يقول  ،هذا المرجج عند أه  العلم ،إلى وفا  أبي الطفي يعني من مقاله - ((يأتي عليها مائة سنة
 .-رضي هللا تعالى عنه وأرضا -المقصود أنه  خر الصحابة موتا   -مات على رأس المائة

يطىو  بالبيىت ويسىتلم الىركن بمحجىن معىه ويقبى   -صل  هللا عليه وسلم-رأيت رسوو هللا  ااو:
و  الالرأس كوالمحجن هو العصا مع ،فاذا حاذى الركن استلمه بالمحجن ، نه يطو  على البعير ؛المحجن

ن  ،إن اسالالتلمه بيالالد  قبالال  يالالد  ،وعلالالى هالالذا إن أمكالالن التقبيالال  مباشالالر  فهالالو ا صالال  ،فيسالالتلمه ويقبالال  المحجالالن وا 
 .إن لم يتيسر له ك  هذا أشار إليه ،استلمه بالمحجن قب  المحجن

مالن غيالر  ولالو بالاإلطالبالتقبي  مع كوناله مشالروعا  مطلوبالا  هال  هالو مقالرون بالالطوا  أو هالو مشالروع 
 طوا ؟ 

 مقرون بالطوا . طالب:
 ؟فق  يعني الذي ما يطو  ما يشرع له يقب  الحجر

 طالب: ...........
 ،ما في طوا فنعم بعد ما صلى عاد واستلم  ،بطوا  رنةمقتحاديث مطلقة غير  نه جاءت أ ؛نعم

لكن ينبغي أن ال يترتب على هذ  السنة محظور من مماحمة الرجال للنساء أو التضالرر  ،شروع مطلقا  فهو م
رضالالي هللا تعالالالى -ولالالذا جالالاء فالالي الحالالديث مالالا يالالدل علالالى نهالالي عمالالر  ،بالالأن يتضالالرر فالالي نفسالاله أو يضالالر غيالالر 

يحر  على تقبيله ومع  -رضي هللا تعالى عنه-وكان ابن عمر  ن الرج  قوي  ؛مماحمة الناسمن  -عنه
وبعض الناس يحالر   ،السنة يحر  عليها بأن ال يتضرر وال يضر غير  ،ذلك يماحم وليس هذا من السنة

لنالالاس بعالالض ا ،كيالالف يطبالالق السالالنةقالالد يفقالاله السالالنة لكالالن ال يفقالاله  ،علالالى السالالنة ويخفالالى عليالاله فقالاله تطبيالالق السالالنة
 ،يالالأتي ويالالؤذي النالالاس يالالماحم النالالاس حتالالى يصالال  إلالالى الصالالف ا وليحالالر  علالالى الصالالف ا ول ثالالم بعالالد ذلالالك 
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 ،كالمجافالا  مالثال  ثالم يالؤذي مالن بجالوار  -علياله الصالال  والسالالم-وبعض الناس يفعال  مالن السالنة مالا جالاء عناله 
 .وبعض الناس تجد  إذا تورك اعتمد على جار  بحيث لو قام جار  سق 

 ن بعض الناس يخالف السنة يعني نجد شالخ  بالدين ومتالين  ؛كن كيف تطبق السنةرك سنة لو الت
 .ن الصال  تنتهيأوال يعر  كيف يطبق السنة ويتورك حتى بين السجدتين ثم عاد الذي بجانبه ما يصدب 

المجافالالا  مالالع  ،فعلالالى اإلنسالالان أن يحالالر  علالالى العلالالم بالسالالنة وعلالالى تطبيالالق السالالنة وعلالالى فقالاله التطبيالالق
أذيالة  أيضا   إذا كان يتضرر بها من بجوار  ال شك أنه تركها أولى هي سنة لكني بالنسبة للمأموم اإلمام يعن

بعالض النالاس يجالي ويالماحم مثال  مالا قلنالا فالي الصالف ا ول  ،فلنفهم هذا ونعيه جيالدا   ،المصلين ال تجوم بحال
يج هالذا يشالغ  هالذا لاليس بصالحضه متر والمكان ما يسع قدم الناس ويتخطى الصفو  ويصف بين اثنين عر 

لصالاب القالدم بالقالدم كالانوا يفعلوناله فالي عهالد   ،ويالذهب بلالب الصالال  الالذي هالو الخشالوعنفسه ويشغ  غير   -وا 
لكن ليس هذا الترا  الذي يضيق النفس ويذهب بلب الصال   ،وكان يأمر بالترا  -عليه الصال  والسالم

يالر  ويعالرض صالالته وصالال  جالار  عند  رد  فع  من هالذا ا مالر حيالث يتالرك فجالو  كبحتى وجد بعض الناس 
وبعض الناس عند  حساسالية  ،بعض الناس ما يتسع خلقه وصبر  على مث  هذ  التصرفات ،للبطالن أحيانا  

جال  -لكالن يبقالى أن السالنة سالنة ويبقالى أن ديالن هللا  ،بمث  هذاتامة في الرج  قد يخرج من صالته إذا أوذي 
في التالرا  فالي الصالف وسالد الفالرج وخلال  الصالفو  ومالن  سابقةوهذا قلنا  في مسائ  الصال  الوس   -وعال

 .لكن يبقى أننا بالقدر المطلوب ما نميد على هذا ،وص  صفا  وصله هللا
لكن كان يماحم وأحيانا  يرعف خشمه أنفه يخرج منه الدم ويعود  -رضي هللا تعالى عنه-فابن عمر 

يالا عمالر إنالك رجال   - بالر المسالند وغيالر فالي الخ-ولالذا جالاء فالي الخبالر يالا عمالر  ،هذا ليس من السالنة فالي شاليء
ومن باب أولى المنع إذا ترتب علالى ذلالك محظالور مالن التصالاب  ،الضعفاءفتؤذي قوي ال تماحم على الحجر 

فمثال  هالذا يجالب منعاله وجميالع  ،بين الرجال والنساء ويوجد من مرضى القلوب من يستغ  مث  هالذ  الظالرو 
 القلوب. الوسائ  الموصلة إلى تحقيق بعض الرغبات من مرضى

 
 .وبارك على عبد  ورسوله نبينا محمد وعلى  له وصحبه أجمعين وسلم وصلى هللا


